
 

 

 

  

في ترجمات األلمان مناهج المستشرقين 
 نظرياتضوء  فيالقرآن الكريم 

 الترجمة الحديثة 

 دراسة لنماذج مختارة

 

 محمود محمد حجاج رشيدي



 

 

 

 

 



 1 



 العربيةأن الرتمجة بني اللغات املختلفة، ومن بينها  من شك يف ما
وتبادل اخلربات  رياحلضاواألملانية، تعد إحدى أهم وسائل حتقيق التواصل 

إذا كان األمر  ،األمهيةوتزداد تلك  ،املختلفة واحلياتية بني الشعوب اإلنسانية
العربية األكرب، وهو ذلك النص  كتاب الكرمي، فهو القرآن معاين يتعلق برتمجة

 . قامت عليه العلوم واحلضارة اإلسالمية يالذ
 ألصحابوحيوية ترمجات القرآن باللغات األجنبية وسيلة هامة  ومتثل

تلك اللغات للتعرف على احلضارة اإلسالمية ومن مث تكوين صورة عن الدين 
عشر من سبتمرب  ي، وقد ظهر هذا جليًا بعد أحداث احلادياإلسالم
ترمجات القرآن الكرمي من منافذ البيع، وهذا إن دل  تقريباً نفدت  فقد، 2001

حنن نتحدث عن  سيما الو  ا،املتلقني هليف  الرتمجاتفإمنا يدل على أثر تلك 
بني أيدينا  يالذالبحث و  ،التمعات الغربية وصورة اإلسالم يف احلوار مع اآلخر

موضوع  يدور حول ترمجات القرآن الكرمي باللغة األملانية ويبحث حتديدًا يف
مناهج املستشرقني يف ترمجات القرآن الكرمي باللغة األملانية ونظريات الرتمجة 

عملية ترمجة القرآن الكرمي إىل اللغات األوروبية ومن بينها إن إذ  ؛احلديثة
وكانت الرتمجة  ،يمعارض للدين اإلسالم سياق جديل األملانية قد نشأت يف

مث انتقلت عملية ترمجة القرآن الكرمي إىل  ،شراف الكنيسة ورجاهلاإتتم حتت 
ويتغري  يع العلماملستشرقني األملان لتأخذ الطاب ييدأاألوساط األكادميية على 

واستمرت عملية اجلدل واملعارضة للقرآن  ،املنهج وإن مل يتغري اهلدف كثرياً 
ومع بداية القرن  ،ترمجات املستشرقني ومن قبلهم رجال الكنيسة الكرمي يف

القرآن الكرمي من قبل  معاين عملية ترمجة يف يتغري جذر  دأالعشرين ب
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عن قواعد الرتمجة إىل حد ما مجة بعيدة وإن ظلت عملية الرت  ،املستشرقني األملان
  .ونظرياتا احلديثة

الفجوة ما بني النظرية والتطبيق فيما يتعلق بتطور  وحتاول الدراسة سدَّ 
ترمجات القرآن الكرمي  نظريات الرتمجة احلديثة ومناهج املستشرقني األملان يف

 :وذلك من خالل
ترمجات القرآن  يف قهموطر  نظرة تارخيية على مناهج املستشرقني إلقاء

ثالث من أهم الرتمجات االستشراقية للقرآن  حتليل، و الكرمي باللغة األملانية
 والشعيب يالوسط األكادمي مازالت مستخدمة ومنتشرة يف ،الكرمي باللغة األملانية

على نظريات وطرقها وذلك من خالل عرض مناهج تلك الرتمجات  ،أملانيا يف
 ،)م1901( (Max Henning) ملاكس هيننج يمجات هوالرت  ،الرتمجة احلديثة

 (Hans Zirker) وهانز تسريكر ،)م1966( (Rudi Paret) بارت يورود
 أ�ا مازالت مستخدمة يفجبانب  -اختيار الرتمجات ، وقد راعينا يف)م2003(

فرتة زمنية متتد من بداية القرن  ستوعبأ�ا ت -والشعيب  يالوسط األكادمي
عطاء نظرة تارخيية عامة على إوبذا تسمح ب، )م2003(م العشرين وحىت عا

وتسلط األضواء على ما آلت إليه  تطور مناهج الرتمجة عند املستشرقني األملان
  .الرتمجات االستشراقية على مدى قرن كامل

إمكانية كما حتاول الدراسة وصل النظرية بالتطبيق من خالل توضيح 
 يثة مثل النظرية الوظيفية ونظرية النص يفاالستفادة من نظريات الرتمجة احلد

 ،لسة واجلمااالقدمن القرآن الكرمي مع مراعاة خصوصية النص معاين ترمجات 
مع دقة بعضهم  ـمعاين القرآن الكرمي باللغة األملانية  يال سيما أن أغلب مرتمجو 
 .يالعلم يال ينتمون إىل حقل الرتمجة باملعىن األكادمي ـ
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لترجمات القرآن الكريم إلى اللغة  يعرض تاريخ -أوًال 
 األلمانية 

 ،حتديد تاريخ نشأته وأسبابه اختلف املهتمون بظاهرة االستشراق يف 
لكنهم اتفقوا على أن االستشراق هو دراسة أديان ولغات وآداب وعادات 

(وتقاليد وحضارات شعوب الشرق منذ أقدم العصور وحىت العصر احلاضر
0F

1(. 
سيما القرآن من أكثر ما ركز عليه املستشرقون أحباثهم  كان اإلسالم وال وقد

 وذلك ملا للقرآن من مكانة يف ،وأولوه عنايتهم دراسة وتدريسًا وحبثًا ونقداً 
 فهو مصدر التشريع األول يف ،تاريخ الدين واحلضارة اإلسالمية واللغة العربية

ضارة والعلوم قامت عليه احل يوهو النص الذ اإلسالم وهو كتاب العربية اخلالد
اإلسالمية، فال غرو بعد هذا كله أن يكون القرآن هو بؤرة اهتمام املستشرقني 
عامة واألملان على حنو، فقد ركز املستشرقون األملان جل أحباثهم على دراسة 

ويدخل  ،وعالقة القرآن بالكتب السماوية األخرى توالقراءا النص القرآين
وهو موضوع  ،القرآن باللغة األملانية ضمن تلك الدراسات القرآنية ترمجات

 .البحث الذي بني أيدينا
وبداية فإن ترمجات القرآن إىل اللغات األوروبية تعد مبنـزلة حتول 

فمن خالل تلك الرتمجات تغريت  ،العالقة بني الغرب واإلسالم اسرتاتيجي يف
لت العالقة من املصادمات العسكرية إىل املصادمات الفكرية اجلدلية وانتق

يدل على ذلك اخلطاب  ،زاع من ميدان احلرب إىل ميدان النصـساحة الن
الذي نشأت فيه أول ترمجة ملعاين القرآن الكرمي إىل اللغة الالتينية، واليت  اجلديل

                                                           
 .67، ص 2002ملانيا، أ الدراسات القرآنية يف: يأمحد حممود هويد )1(
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رئيس دير  )م1092-1157( (Petrus Venerabilis) دعا هلا بطرس املبجل
 مبساعدة األملاين  (Robert von Ketton) وقام با روبرت فون كيتون ،كلوين

 هذه الرتمجة عام ، وقد انتهى العمل يف(Hermann Delmatta) هرمان داملاتا
، ومن املفارقات العجيبة أن هذه الرتمجة ظلت حبيسة األدراج مدة )م1143(
 ،رثتدخل بعض رجاالت الدين وعلى رأسهم مارتن لو عام إىل أن  )400(

وبالطبع كان اهلدف من  ،)م1543(ور عام خترج هذه الرتمجة أخرياً إىل الن يلك
وذلك من  ،إخراجها هو دحض الدين اإلسالمي ونقده وليس احلوار معه

تلك  يفوكان السبب  .خالل مغالطات لغوية ودينية احتوتا هذه الرتمجة
 ،املغالطات اللغوية والعقدية هو صعوبة فهم النص القرآين يف اللغة العربية

ومن جهة أخرى خوف املرتمجني من الرتمجة  ،ف من جهةاللغة اهلد إىلوترمجته 
مجلة ما حيتويه على الرد  يف حتتوي يوهو الذ ،الصحيحة ملعاين القرآن الكرمي

(كالم اهللا تعاىل وإثباته للدين اإلسالمي وأن القرآن هو معتقداتمعلى 
1F

1(.  
إال إننا مع كل هذا ميكن أن نعدَّ هذه اخلطوة عمًال ال خيلو من 

كما   ،وخطوة مهدت الطريق للحوار بني اإلسالم والغرب فيما بعد ،ابياتإجي
فقد كانت  ،نشأت فيه يأننا إذا نظرنا إىل هذه الرتمجة بعني العصر وفكره الذ

 ،هذه الرتمجة نقطة االنطالق للتعرف على اإلسالم من خالل نصوص اإلسالم
نقطة مهمة  يهو  ،وليس من خالل نصوص منتقديه ومعاديه ،القرآن نفسه يأ

بنيت عليه ترمجات أخرى  الذيكما أن هذه الرتمجة كانت حجر الزاوية   ،جداً 

                                                           
 .وما بعدها 69ص  نفسه املرجع )1(
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تعرف  وكانت سبباً يف ،األخرى األوروبيةأكثر تدقيقاً واعتداًال إىل مجيع اللغات 
 .أصحاب تلك البالد على كتاب اهللا تعاىل ودينيه احلنيف

ة ساملون شفاجير تلت تلك الرتمجة ترمج وكان من بني الرتمجات اليت
(Salomon Schweiggern)  ملعاين القرآن الكرمي باللغة األملانية عام

وهي أول ترمجة أملانية ملعاين القرآن  ،مدينة نورنربج األملانية يف، )م1616(
مث تلتها ترمجات أخرى  ،يطالية سابقةإالكرمي باللغة األملانية قامت على ترمجة 

 David Friedrich)ديفيد فريدريش ميجرلنيباللغة األملانية مثل ترمجة 

Megerlin) وبعدها بعام صدرت ترمجة ، )م1772( فرانكفورت عام يف
مدينة هاله األملانية مث  يف (Friedrich Eberhaed Boysen)أيربهارد بويزين

 مدينة كريفيليد يف (Ludwig Ulmann) ليون أوملان يترمجة الكاهن اليهود
التسروس  يقام با أيضًا الكاهن اليهود ة اليتمث تلك الرتمج، )م1840(

مث جاء بعد  ،برلني يف ،)م1893( عام (Lazrus Goldscmitt) جولدمشيت
 )م1866-م1788( (Friedrich Rückert)  فريدرش ريكارت ذلك األملاين
 (Hartmut Bobzin) قام بتحقيقها ونشرها هارمتت بوبتسني ،برتمجة شعرية

 .)2F1(،)م1995( بأملانيا عام األستاذ جبامعة إرلنجني
ترمجة  اإلطالقومن أهم الرتمجات االستشراقية باللغة األملانية على 

 صدرت يف واليت، )م1901(الصادرة عام  (Max Henning)ماكس هيننج 
منهم األستاذة اجلامعية والكاتبة  ،أكثر من طبعة وحققها أكثر من واحد

                                                           
تقومي  –ترمجة معاين القرآن الكرمي : ندوة القران الكرمي إىل اللغة األملانية، يف ترمجة معاين: مراد هوفمان )1(

جممع امللك فهد لطباعة املصحف  م،2002أبريل  25إىل  23 وختطيط للمستقبل، الفرتة من للماضي
 . وما بعدها 2نورة، ص دينة املالشريف بامل
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قيقها ومراجعتها املسلم املشهور شيمل، وكذلك أعاد حت ياإلسالمية أنا مار 
 .بكتاباته اإلسالمية القيمة مراد هوفمان

 الكبري رودي بارت كذلك تعد الرتمجة الشهرية للمستشرق األملاين
(Rudi Paret)  من أهم الرتمجات االستشراقية باللغة األملانية، )م1966(عام، 

ملا  ؛أملانيا وطالبه يف إذ تعد هذه الرتمجة مرجعاً أساسياً لدى أساتذة االستشراق
متنها على  يف يتتميز به تلك الرتمجة من أسلوب علمي، أراد صاحبها أن حتتو 

فخرجت الرتمجة جمهدة للقارئ  ،شروحات وتعليقات لتقريبها من النص القرآين
 .ترمجته بالغته ومجالياته العادي، وأفقدت النص القرآين يف

األملان هو ترمجة هانز وكان آخر ما صدر من ترمجات املستشرقني 
وهو حالياً أستاذ متفرغ جبامعة إيسن ، )م2003( عام (Hans Zirker) تسريكر

ما يتعلق بالقرآن الكرمي يوله دراسات جادة وأصيلة ف ،ودويسبورج بأملانيا
 .وعلومه

نبقى  يلك ؛هنا باإلحالة إىل الرتمجات االستشراقية دون غريها يوأكتف
ومن ناحية أخرى فقد أفرد للنقد والتعليق على  ،موضوع البحث من ناحية يف

عمومها أكثر من باحث وعامل  ترمجات معاين القرآن الكرمي باللغة األملانية يف
(دراسات وأحباث لغوية وعقدية باللغة العربية واألملانية يف

3F

1(. 
                                                           

اللس  :إصدار(عامل الفكر . جملة دوافعها وآثارها، يف –أملانيا  الدراسات القرآنية يف: يأمحد حممود هويد )1(
 67، ص م2002ديسمرب  –أكتوبر  31، اللد 2، العدد )للثقافة والفنون واآلداب بالكويت الوطين

  .وما بعدها
تقومي  –ترمجة معاين القرأن الكرمي : ندوة ان القران الكرمي إىل اللغة األملانية، يفترمجة مع: مراد هوفمان

جممع امللك فهد لطباعة املصحف  م،2002أبريل  25إىل  23 وختطيط للمستقبل، الفرتة من يللماض
 . وما بعدها 1نورة، ص الشريف باملدينة امل

= 
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جند أن دوافع  ،وإذا تتبعنا الرتمجات االستشراقية باللغة األملانية
طبقاً  ؛ملان واهتماماتم بالدراسات القرآنية قد اختلفتاملستشرقني األ

 ،الختالفاتم الفكرية واأليدولوجية من كو�م مستشرقني الهوتيني أو علمانيني
(وجيمل هويدي

4F

العامل  تقدمي صورة مشوهة عن اإلسالم يف ك الدوافع يفتل )1
ج وتزويد نصارى الغرب باحلج ،من خالل بعض الرتمجات املغلوطة الغريب

 ،لتثبيت إميا�م وجمابة اخلطر اإلسالمي ؛الالزمة من خالل النص املرتجم
وكذلك تزويد املشتغلني بالتنصري برتمجة معاين القرآن الكرمي لتثقيفهم بالنص 

فهم اآلخرين للرد عليهم ونشر  علىوهو ما ميكن مساعدتم  ،القرآين
احلضارة والعقيدة كما كانت الرتمجة عند البعض سبيًال لفهم   ،النصرانية

وقد لعبت ترمجات معاين  .اإلسالمية بطريقة موضوعية بدف الدراسة والتحقيق
تطور الدراسات اإلسالمية والعربية  أملانيا دورًا أساسيًا يف القرآن الكرمي يف

والقرآن والتوراة  ،والدراسات املقارنة بني اإلسالم واليهودية والنصرانية من ناحية
وكانت ترمجة معاين القرآن الكرمي باللغة األملانية سببا  ،ية أخرىواإلجنيل من ناح

=                                                            

 :على سبيل املثال وباللغة األملانية قارن
Bobzin, Hartmut: Der Koran. Eine Einführung, 2. durchgesehene Auflage, 
Beck Verlag, München 2000, S. 13.f. 
Bobzin, Hartmut: Der Koran im Zeitalter der Reformation. Studien zur 
Frühgeschichte der Arabistik und Islamkunde in Europa, Beirut, Stuttgart, 
1995, 1ff. 
Mansour, Mohammed.: Zur Problematik der Übersetzung des Koran. Ansätze 
zur Bewertung einiger Übersetzungen ins Deutsche. In: Kairoer 
Germanistische Studien, Band 10, Kairo 1997, S. 447-476.  
 Haggag, Mahmoud: Deutsche Koranübersetzungen und ihr Islambild. In: 
Walter Beltz und Jürgen Tubach (Herg.), Religiöser Text und soziale Struktur 
(Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft 31/2001), Halle (Saale), 2001, S. 
175-196. 

 . وما بعدها 74، ص م2002أملانيا،  الدراسات القرآنية يف: يأمحد حممود هويد )1(
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حركات  ظهور مناهج نقدية جديدة وتطور يف مباشرًا أو غري مباشر يف
أن فهم النص املقدس ليس  ر ورؤيته يفثأملانيا على يد مارتن لو  اإلصالح يف

(حكراً على رجال الكنيسة
5F

1(.  
االستشراق األملاين فقد رأى  يف وفيما خيص الدراسات القرآنية عموماً 

نص القرآن الكرمي مصادر يهودية وبعضهم مصادر  بعض املستشرقني األملان يف
يعود إىل وحدة  القصص واحملتوى القرآين ورأى بعضهم أن التشابه يف ،نصرانية

الظواهر اللغوية  يرى يف يعلم اللغة املقارن الذ املصدر كما هو احلال يف
هذه  موعة من اللغات دليل على وحدة األصل واملصدر يفاملشرتكة بني جم

(اللغة
6F

2( . 
نشأت فيه الرتمجات االستشراقية ملعاين القرآن  يوإذا قارنا السياق الذ

نشأت فيه ترمجات ما يسمى بالكتاب  يالكرمي باللغة األملانية مع السياق الذ
كتاب املقدس كانت نرى أن ترمجة ال ،املقدس فيما يتعلق بنظرية الرتمجة احلديثة

 احلال يف ياألساس ونقطة االنطالق حنو نظرية الرتمجة احلديثة مثلما ه يه
الرتمجة املبنية على ذلك عام  ترمجة نايدا للكتاب املقدس ونظريته يف

 نشأت فيه ترمجات معاين القرآن الكرمي يف ي، أما السياق الذ)م1964(
(ىل الناحية العلميةالغرب فقد كان سياقاً أقرب إىل اجلدل منه إ

7F

3(. 
                                                           

 .وما بعدها 74، ص نفسه املرجع قارن )1(
  :قارن أيضاً 

Bobzin, Hartmut: Der Koran. Eine Einführung, 2. durchgesehene Auflage, 
Beck Verlag, München 2000, S. 13.f. 

 :وما بعدها 76، ص م2002أملانيا،  الدراسات القرآنية يف: يأمحد حممود هويد )2(
 :نصوص الكتاب املقدس قارن نظرية نايدا يف الرتمجة من خالل )3(

Nida, Eugene A./ Charles Taber: Theorie und Praxis des Übersetzens unter 
= 
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(وقد ذكر ندمي إلياس
8F

أساليب االفرتاء على النص القرآين من خالل  )1
أكتفي هنا بذكر بعض  ،أملانيا الرتمجة مع بيان أمثلة هلا من واقع احلياة يف

ونزع آيات من سياقها  ،االقتباس اجلزئي املخل للصورة الشاملة يوه ،طرقها
ومنها  ،حكم عام من آيات خمصصة للحكم ومنها استنتاج ،العام أو اخلاص

هذا وقد أدت تلك الرتمجات  .أيضَا جتاهل أسباب النـزول والناسخ واملنسوخ
تدور جمملها حول  واليت ،املغلوطة إىل جتديد الشبهات حول اإلسالم والقرآن

القرآن ونظرة القرآن لآلخر  وأحكام املرأة يف ،القرآن آيات اجلهاد والقتال يف
 .حرية العقيدة والتسامحوموضوع 

فاملكتبة اإلسالمية غنية  ،الرد على تلك الشبهات وال نريد أن خنوض يف
هذه القضايا مبعان واضحة  معرب عن نفسه يف هذا الباب والنص القرآين يف

جمدهم حقيق بالرد على هذه الشبهات  كما أن تاريخ املسلمني يف  ،الداللة
توضيح أثر الرتمجة املغلوطة وسوء التعامل  فقط ما أردناه هو حماولة ،وتفنيدها

ومن مث وجوب التعامل حبذر  ،رسم صورة مشوهة لآلخر مع النص القرآين يف
مع نص القرآن الكرمي وترمجة معانيه وكيفية توظيف العلوم الدينية والدنيوية 

  ؟خلدمة كتاب اهللا تعاىل وفهمه، والسؤال اآلن هل من سبيل إىل هذا
وصل  بني أيدينا اإلجابة عنه من خالل اليت لدراسةاهذا ما حتاول 

مدى ميكن االستفادة من نظريات الرتمجة  يتوضيح إىل أو النظرية بالتطبيق 
=                                                            

besonderer Berücksichtigung der Bibelübersetzung, Weltbund der 
Bibelgesellschaft 1969. 

تقومي _ ة معاين القرآن الكرمي ترمج: ندوة اصرة، يفعترمجة معاين القرآن الكرمي والتحديات امل: ندمي إلياس )1(
جممع امللك فهد لطباعة املصحف  م،2002أبريل  25إىل  23 وختطيط للمستقبل، الفرتة من يللماض

 .وما بعدها 18، ص الشريف باملدينة املنورة
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القرآن الكرمي مع  معاين ترمجات ونظرية النص يف ،احلديثة مثل النظرية الوظيفية
 يال سيما أن أغلب مرتمجو ، لسة واجلمااالقدمن مراعاة خصوصية النص 

ال ينتمون إىل حقل  –مع دقة بعضهم  –ين القرآن الكرمي باللغة األملانية معا
 .يالعلم يالرتمجة باملعىن األكادمي

ترجمات القرآن  يمناهج المستشرقين األلمان ف –ثانيًا 
 نماذج مختارة  :الكريم

الصفحات التالية الرتكيز على ثالث من أهم الرتمجات  وسأحاول يف
 مازالت مستخدمة ومنتشرة يف ،لقرآن الكرمي باللغة األملانيةاالستشراقية ملعاين ا

ناهج تلك خمتصر ملأملانيا وذلك من خالل عرض  يف والشعيب يالوسط األكادمي
ملاكس هيننج  يوالرتمجات ه ،على نظريات الرتمجة احلديثة وطرقها الرتمجات

ر اختيا وقد راعينا يف، )م2003(وهانز تسريكر  بارت يورود، )م1901(
أ�ا  - والشعيب يالوسط األكادمي أ�ا مازالت مستخدمة يفجبانب  -الرتمجات

وبذا ، )م2003(فرتة زمنية متتد من بداية القرن العشرين وحىت عام  شملت
نظرة تارخيية عامة على تطور مناهج الرتمجة عند املستشرقني  بإعطاءتسمح 

  .األملان على مدى قرن كامل
 
  (Max Henning)  ترجمة ماكس هيننج -1
وذلك نظراً  ،تعد ترمجة ماكس هيننج من أكثر الرتمجات األملانية انتشاراً  

وقد صدرت هذه  ،متناول اجلميع طبعات خمتلفة وبأسعار يف جلودتا وتوفرها يف
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مث عام  ،شيمل يبتحقيق من أنا مار  )م1960(مث عام  )م1901(الرتمجة عام 
 .من مراد هوفمان )م1998(عام وأخرياً  ،من كورت رودولف )م1968(

وأكثر الظن أنه  ،وشخصية املرتجم ماكس هيننج ليست معروفة متاماً 
ترمجة  )م1888(نشر عام  ياسم مستعار لعامل اللغة العربية أوجست مولر الذ

وقد أثرت ترمجة هيننج  ،ريكارت الشعرية ملعاين القرآن الكرمي باللغة األملانية
ملستشرقني وغري املستشرقني ملعاين القرآن الكرمي، مثل كثري من ترمجات ا  هذه يف

وترمجة حممد )م1945(عام  يوترمجة عادل خور  ،)م1939(ترمجة األمحدية 
 .)9F1()م1986(رسول عام 

 أما فيما يتعلق مبنهج الرتمجة عند ماكس هيننج فقد اتبع أسلوبًا يف
نب فيه التكلف وقد جت ،الرتمجة حافظ فيه على القرب من معىن القرآن الكرمي

ويقول  ،فقد حافظ على بساطة العبارة مبا يناسب اللغة األملانية ،لغة الرتمجة يف
إن هيننج قد ((: حقق وقدم للطبعة األخرية لرتمجة هيننج يهوفمان وهو الذ

باملعاين العميقة واملتعددة للمصطلحات  ياستحدث أحيانًا تعبريات أملانية لتف
هيننج ترمجة مجيع الكلمات املتشابة ترمجة موحدة  كذلك فقد التزم  ،القرآنية

 .))حيثما وردت بغض النظر عن السياق
(ولنأخذ مثال ترمجة سورة اإلخالص

10F

 :عند هيننج )2
Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen! 
1. Sprich: Er ist der eine Gott, 

                                                           
_ لكرمي ترمجة معاين القرآن ا: ندوة يف ترمجة معاين القران الكرمي إىل اللغة األملانية،: مراد هوفمان: قارن )1(

جممع امللك فهد لطباعة  ،2002أبريل  25إىل  23 وختطيط للمستقبل، الفرتة من يتقومي للماض
 5القران الكرمي إىل اللغة األملانية، ص  ترمجة معاين: املصحف الشريف باملدينة املنورة

 .))ألملانيةالنقاء باللغة ا((يعين  وهو ما ))die Reinigung((ب  ))اإلخالص((ترجم هيننج كلمة  )2(
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2. Der ewige Gott; 
3. Er zeugt nicht und wird nicht gezeugt,  
4. Und keiner ist Ihm gleich. 

اللغة األملانية وعدم التكلف  ترمجة هننج سهولة العبارة يف ونالحظ يف
 der(( ))ewigeبـ  ))الصمد((حيث اكتفى مثًال برتمجة كلمة  ،والبعد عن التعقيد

Gott ا ال اللغة اهلدف مب ومل حياول إثقال النص يف ))اخلالد )اهللا(اإلله (( يأ
ولو أردنا أن  .ترمجته لنفس الكلمة باريت يف يتتحمله من معان كما فعل رود

 :نص ترمجة عكسية لكان نصاً مفهومانرتجم ال
 هو اهللا الواحد :قل

 اهللا اخلالد
 ال يلد ومل يولد

 وال يساويه أحد
  (Rudi Paret) باريت يترجمة رود -2

وقد  ،األملانية ترمجة حبثيةوتعد ترمجة بارت ملعاين القرآن الكرمي باللغة 
(تفرغ بارت للدراسات واألحباث القرآنية

11F

ويعد علمًا من أعالم املستشرقني  )1
                                                           

 :بارت املشهورة يمن أعمال رود )1(
Paret, Rudi: Mohammed und der Koran. Geschichte und Verkündigung des 
arabischen Propheten, Stuttgart 1957; 1966; 1972; 1976; Graz 1979; 
Stuttgart/Berlin/Köln u  
Paret, Rudi: Der Islam in Vergangenheit und Gegenwart, in: Forster, Karl 
(Hrsg.): Das Christentum und die Weltreligionen, Würzburg 1965 (Heft 27 der 
Studien und Berichte der Katholischen Akademie in Bayern), 73-94 
Paret, Rudi (Hrsg.): Der Koran, Kohlhammer, Stuttgart u.a. 1966; 1971 
Darmstadt 1975; Stuttgart u.a. 1977; 1979; Qum ca. 1980; 1981 
Paret, Rudi: Die Welt des Islam und die Gegenwart. Stuttgart, 1961  
Paret, Rudi: Der Islam und das griechische Bildungsgut. Tübingen, 1950  
Paret, Rudi: Grenzen der Koranforschung. Stuttgart, 1950  
Paret, Rudi: Zur Frauenfrage in der arabisch-islamischen Welt. Stuttgart u.a., 
1934  

= 
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كما تعد ترمجته مرجعًا عند طلبة االستشراق ودارسيه،   ،أملانيا املعاصرين يف
أن  -وكان أستاذًا للعلوم اإلسالمية جبامعة توبنجن بأملانيا  -حاول صاحبها 
اللغة  ومجلة دالالته يف اً علمياً وترمجة شاملة تسع النص القرآينجيعل منها مرجع

فقد أثقل  ،منهجها ولغتها وأسلوبا وكان هلذه الغاية أثر يف ترمجته يف ،العربية
النص املرتجم يف اللغة اهلدف أي األملانية جبملة من الشروحات والتعليقات 

أكثر من اجلمهور جعلها ختاطب القارئ املتخصص  ،داخل أقواس متداخلة
النص مبعىن إتاحة الفرصة  العادي، وحياول بارت أن يشرك القارئ واملتلقي يف
بل أحيانًا وضع عالمات  ،له للتعرف على قراءات خمتلفة داخل النص القرآين

إال إن هذه الطريقة وإن كانت  ،فهم التعبري القرآين استفهام إشارة إىل تعسره يف
من أجله وضعت الرتمجة  يُختل بالغرض الذ -الرتمجة عموماً  مستخدمة يف

 .فهو بذلك يزيد من غرابة النص ،اللغة اهلدف أصالً وهو التفسري واإليضاح يف
(لرتمجة سورة اإلخالصنفسه ولنأخذ املثال 

12F

 :عند باريت )1
 
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gotte. 
1 Sag: Er ist Gott, ein Einziger, 2 Gott, durch und durch 

(er selbst) (?)(w. der Kompakte) (oder: der Nothelfer (?) w. der, 
an den man sich (mit seinen Nöten und Sorgen) wendet, 
genauer: den man angeht? ). 3 Er hat weder gezeugt, noch ist er 

=                                                            

Paret, Rudi: Der Einbruch der Araber in die Mittelmeerwelt. Rudi. Kevelaer, 
1949; 1960 ca.  

 
اإلميان بال ((يعين  وهو ما “der Glaube ohne Vorbehalt„ب " اإلخالص((كلمة  ترجم باريت )1(

 .لغة األملانيةبال" حتفظ
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gezeugt werden. 4 Und keiner ist ihm ebenbürtig. (Übersetzung 
nach Paret)  

 
الرتمجة كثرة األقواس والتعليقات والشروحات مع وضع  ونالحظ يف

وحماولة ترمجة أغلب معاين املفردات بطريقة  ،عالمات االستفهام داخل النص
كل هذا ساعد على غرابة النص وصعوبة تلقيه من   ،آن واحد حرفية ومعنوية يف

كسية لتعذَّر ولو أردنا أن نرتجم النص ترمجة ع ،قبل القارئ ناهيك عن السامع
 :املعىن متاماً ولصار بعد الرتمجة

 :حرفياً ) (؟( )من خالل نفسه(القائم بذاته  ،اهللا ،الواحد ،قل هو اهللا
شدائده  يف(يتجه إليه املرء  يالذ :حرفياً  ،)؟(الشدائد  أو النصري يف( )املتماسك

  .نداً لهوليس أحد  ،مل يلد ومل يولد .)؟يقصده املرء يومبعىن أدق الذ ،)ومهومه
 ينقطة جوهرية أخرى وه أكثر من ذلك ميكن انتقاد ترمجة بارت يف

 جعل أحد الكتاب املشهورين يف يالرتمجة الذ يف إمهاله متامًا للجانب اجلمايل
  :ينتقده بشدة بقوله ،أملانيا وهو نفيد كرماين

ليست سيئة  ،دقتها املثرية للنقد وبالذات يف ،إن ترمجة باريت... ((
إ�ا ال تقدم  ،إذ إ�ا تعطي فكرة خاطئة عن القرآن ،وإمنا هي خاطئة ،فحسب

(...ينصها األصل حتتويه اآليات يف يحال نفس املضمون، الذ يلقارئها بأ
13F

1( 
(( 

 (Hans Zirker) ترجمة هانز تسيركر -3

                                                           
، 2004، السنة الثالثة واألربعون 79جملة فكر وفن، عدد : حول إمكانية ترمجة القرآن، يف. نفيد كرماين )1(

 .5، ص م2004 الناشر معهد جوته
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له   ،الالهوت وعلوم القرآن جبامعة أيسن ودويسبورج وهو أستاذ متفرغ يف
(قــرآن الكــرمي وتأويلــه وترمجتــهكتابــات أصــيلة عــن ال

14F

كــان آخرهــا كتابــه بعنــوان   ،)1
 .)م1999(عام  ))توقراءامداخل  –القرآن ((

طبعة فاخرة  يف، )م2003(حمل البحث صدرت عام  يه والرتمجة اليت
حيد من انتشار الرتمجة داخل التمع  يورو، وهذا السعر 50 بسعر مرتفع حوايل

وتتميز ترمجة  ،يورو 30الرتمجة من مخسة إىل يرتاوح فيه سعر  يالذ ،األملاين
أسلوبا وتعاملها مع النص  تسريكر ملعاين القرآن الكرمي بأ�ا ترمجة جديدة يف

، فهي حتاول توظيف الدراسات اللغوية القرآنية احلديثة لفهم النص القرآين
كما تتميز   ،وال سيما املواضع املتشابة والصعبة الفهم ،بشكل أفضل القرآين

من قبيل ترمجة لفظة  ،القرآن بطريقة تعاملها مع املصطلحات اجلوهرية يف
وهو  ،أحيانًا حسب سياق اآلية يواالصطالح ياإلسالم والقرآن باملعىن اللغو 

ومن  ،املواضع كل على حدة دراسة مستقلة تبحث يفمنهج جديد حيتاج إىل 
 .ياً مث ال ميكن إعطاء حكم عام على هذا املنهج قبل حبثه تفصيل

                                                           
 :من أعمال هانز تسيؤكر املشهورة )1( 

Zirker, Hans: Der Koran. Übersetzt und eingeleitet, Darmstadt 2003. 
Zirker, Hans: Der Koran. Zugänge und Lesarten, Darmstadt 1999. 
Zirker, Hans: Islam. Theologische und gesellschaftliche Herausforderungen, 
Düsseldorf 1993. 
Zirker, Hans: Christentum und Islam. Theologische Verwandtschaft und 
Konkurrenz, Düsseldorf 1989, 1992. 
 Zirker, Hans: Religionskritik (Leitfaden Theologie 5), Düsseldorf 1982, 
überarb. u. erw. 3. Auflage 1995. 
 Zirker, Hans: Lesarten von Gott und Welt. Kleine Theologie religiöser 
Verständigung, Düsseldorf 1979. 
 Zirker, Hans: Sprachprobleme im Religionsunterricht, Düsseldorf 1972. 
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 ،ناآلوتقرتب لغة الرتمجة من اللغة األملانية األدبية الرفيعة واملفهومة 
وتوظف العناصر اللغوية وغري اللغوية كطريقة إخراج الرتمجة وتنسيق الكتابة 

وتعد ترمجة تسريكر ليست جمرد ترمجة  ،بطريقة بصرية تساعد على معرفة النص
عملياً خلالصة أحباث من املرتجم وإمنا تتعداها لتكون إسقاطاً  ،وتفسري فحسب

وهذا منهج جديد ذو شأن ميكن االستفادة  ،وغريه تتعلق بفهم النص القرآين
حيتاج إىل حبث مستقل لبحث املسألة  -كما أشرنا   –منه كثريا وإن كان األمر 

 .ضوء العقيدة اإلسالمية يف
(ولنأخذ أيضاً املثال نفسه لرتمجة سورة اإلخالص

15F

 :عند تسريكر )1
Im Namen Gottes, des Allerbarmenden und 

Barmherzigen.  
1 sag: 
 ((Er ist Gott, ein Einziger, 
2 Gott, der Allüberlegende. 
3 Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. 
4 Nicht einer ist ihm gleich.  ))  

بغرض  يلطباعونالحظ من هذه الرتمجة اعتمادها على عناصر اإلخراج ا
عمل مسافات معينة و  ،مثل فصل فعل القول عن مقول القول ،تقريب املعىن

ولعل أكثر ما  ،إفراد بعض الكالم بسطر جديد للرتكيز عليهو  ,بني أجزاء النص

 s]تظهر فيه هذه النقطة عند تسريكر لدى ترمجته لنهايات اآليات من قبيل 

t u vZ ]و ]١٧٣: البقرة [Ò Ó ÔZ ]١٢١: عمران آل[ 

                                                           
 باللغة ))العقيدة اخلالصة((وهو مايعين  ))der reine Glaube((ب  ))صاإلخال((ترجم تسريكر كلمة  )1(

 .األملانية
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كما نالحظ جودة اللغة وسهولتها حبيث لو ترجم النص السابق مرة   .وهكذا
 :أخرى إىل العربية لكان

 :قل 1
 ،أحد ،هو اهللا((
 .على كل شيء اهللا املتعايل 2
 مل يلد ومل يولد 3
 ))وليس أحد مساوياً له 4
 

ن تطوراً واملتتبع لسرية ترمجات معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية جيد أ
فقد اختفت تلك املعارضة  ،جوهريًا قد طرأ عليها منذ بداية القرن العشرين

وقد ظهرت بعض الرتمجات  ،ثنايا النص والابة الظاهرة مع القرآن واإلسالم يف
وإن كان هذا ال يعىن  ،من قبل املستشرقني ياجلادة القائمة على أساس علم

 مقدماتم واألفكار اليت وال سيما يف ،ةعملية الرتمج العرض املوضوعي التام يف
 .بني السطور

نظريات الترجمة الحديثة وترجمات معاني القرآن  -ثالثًا 
 الكريم باللغة األلمانية 

علم ((السنوات األخرية حىت صار  أملانيا يف تطورت دراسة الرتمجة يف
رتمجة وغدا لل ،علمًا قائمًا بذاته (Übersetzungswissenschaft) ))الرتمجة

من  اً متنح فيها الدرجات العلمية بدء أقسامها ومعاهدها األكادميية اخلاصة اليت
ويرتبط علم الرتمجة حاليًا ارتباطًا وثيقًا بعلم اللغة  ،الليسانس وحىت الدكتوراه

وقد تطورت داخل هذا  ،احلديث وعلم احلضارة وعلم االتصال وعلوم أخرى
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 ))نظريات الرتمجة(( بحت هناكأصالعلم مباحث وقواعد الرتمجة حىت 
(Übersetzungstheorien)،  ِّرون يؤصلون هلا ويقعدو�ا على وصار هلا منظ

 يف من النصف الثاين اً وقد ختطت هذه النظريات بدء ،أسس علمية ومنهجية
القرن العشرين جمرد الكالم عن الرتمجة احلرفية أو الرتمجة األمينة أو الرتمجة احلرة 

والنظرية الداللية  ؤيثة مثل نظرية التكافدظريات الرتمجة احليعرف بن إىل ما
ولكل من تلك النظريات أسس  ،ونظرية النص والنظرية التداولية والوظيفية

(ومبادئ علمية وطرق منهجية مؤصلة
16F

1(. 
لقد ظلت نظرية الرتمجة حىت �ايات القرن العشرين تدور بني ثنائية 

وقد سادت هذه  ،معىن مبعىن يرتمجة احلرة أكلمة بكلمة وال  يالرتمجة احلرفية أ
وضعها دريدان  على حد سواء حىت جاءت الثالثية اليت العامل العريب الثنائية يف

(Dryden) احلرفية :يالقرن السابع عشر وه يف (metaphrase)   مبعىن ترمجة
إذ يهتدي املرتجم  (paraphrase) والنقل بتصرف ،كلمة بكلمة وسطر بسطر

 يأ (imitation) واحملكاة ،بيد أنه ال يلتزم بألفاظه متاماً  ،نقل املعىن باملؤلف يف
وهذه الثالثية  .بل إعادة الصياغة أو االستلهام ،عدم التقيد باللفظ وال باملعىن

 (Tytler)الرتمجة، وتبعتها دراسة تيتلر  املنهجية يف متثل بدايات الدراسة
، ومن بعده )م1813( (Schleiermacher)  ، مث شالير ماخر)م1797(

(وكتاباته حول املرتجم ومهمته(Walter Benjamin) فالرت بنيامني
17F

2(.  

                                                           
 : قارن نظريات الرتمجة يف )1(

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 3. aktualisierte 
Aufl., Tübingen: Narr 2001; s:) ff. 

 –مدخل إىل مبحث دراسات الرتمجة، الشركة املصرية العاملية للنشر  –نظرية الرتمجة احلديثة : حممد عناين )2(
  .وما بعدها 32نظرية الرتمجة احلديث، ص : م2003لوجنمان، اجليزة 
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العصـــر احلـــديث مـــع  فقـــد بـــدأت نظريـــة الرتمجـــة يف الـــوطن العـــريب أمـــا يف
عهــد  وخباصــة يف ،القــرن التاســع عشــر يف بــدايات اتصــال العــرب بالعــامل الغــريب
وتأســــيس  ،لدراســــية للخــــارجوالبعثــــات ا ،حممــــد علــــى الكبــــري واىل مصــــر آنــــذاك
وعمومـاً فقــد  ،يالكبـري رفاعـة الطهطــاو  يمدرسـة األلسـن علــى يـد العـامل األزهــر 

مكانة ثانوية نظراً الرتباطهـا بـتعلم اللغـات  العامل العريب احتلت الرتمجة عندنا يف
 يف ثقافتـهغـري حاجـة إليهـا تـدرجيياً كلمـا زادت  األجنبية حبيث يصـبح املـتعلم يف

(نبية املتعلمة وهو ما يطلـق عليـه الرتمجـة النحويـةاللغة األج
18F

1(
(Grammatische 

Übersetzung)  مث اختفــــت هــــذه الطريقــــة ليحــــل حملهــــا املــــنهج املباشــــر أو ،
يعتمد على التفاعل املباشر والتعليم من خالل املواقف احلواريـة  يوالذ يالتواصل

ال مينع مدى اإلسهام  ولكن هذا ،واختفاء عملية الرتمجة من وإىل اللغة األصلية
عصـر ازدهـار الرتمجـة أيـام  بيـت احلكمـة يف وال سـيما يف ،جمال الرتمجة يف العريب

 .املأمون ياخلليفة العباس
هذا اإلطار علينا أن نفرق بني علم الرتمجة على أنه علم حديث  ويف

قائم على جمموعة من النظريات والرؤى العلمية والعملية وبني  علمي ومنهجٌ 
(متتد آالف السنني ة الرتمجة اليتممارس

19F

منذ أن اختلفت األلسنة وظهرت  )2
أوقات النـزاع  حاجة الناس إىل الرتمجة لتبادل اخلربات واملنافع اإلنسانية أو يف

فليس هناك مثة  ،واحلروب، ومع ذلك فإن النظرية والتطبيق وجهان لعملة واحدة
 يممارسة ناقصة ال تؤد يمنظرية بال تطبيق، وممارسة الرتمجة بغري أساس عل

  .الغرض املنشود
                                                           

 .وما بعدها 8ص ، نفسه املرجع )1(
 .7ص ، نفسه املرجع قارن )2(
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وتتنوع نظريات الرتمجة باللغة األملانية طبقًا الختالف منطلقات البحث 
كما ختتلف تلك الدراسات طبقًا الختالف رؤاها عن معىن   ،وجمال الرتكيز

 يفمثًال هنالك نظريات تنطلق من النظام اللغو  ،ووظيفة الرتمجة نفسها
(Sprachsystem)  نظام اللغة بني لغة  كز على أوجه االتفاق واالختالف يفوتر

وتنظر هذه  ،(Zielsprache)ولغة اهلدف  (Ausgangssprache)املصدر 
 يالنظرية للرتمجة بوصفها عملية نقل بني نظامني لغويني يتحدد املكافئ اللغو 

غالبًا ما تتعدد فيها  اليت ،أنظمة اللغات فيها طبقًا لعالقات املشابة يف
  .اللغة اهلدف عن اللغة املصدر املقابالت يف

 أصًال يف يتعتمد النص اللغو  وأحدث من هذه النظرية تلك النظرية اليت
ومع أن هذه النظرية احلديثة تستقي رؤيتها من عناصر أخرى خارج  ،الرتمجة

اللغة اهلدف، وترى هذه  النص إال إ�ا تركز اهتمامها على النص ومقابله يف
ليس  ،الرتمجة إنشاًء لنوع من العالقة بني لغة املصدر ولغة اهلدف النظرية يف

(على مستوى الكلمة واجلملة فحسب وإمنا على املستوى األكرب وهو النص
20F

1(. 
 ،هذه النظرية دور أساس يف (Textsorten) ))أمناط النصوص((ملصطلح و 

فالنصوص  ،تهإذ ختتلف طريقة الرتمجة وهدفها طبقًا لنوع ومنط النص املراد ترمج
 expressive)ختتلف عن النصوص التعبريية  (informative Texte) اإلخبارية

Texte) أو النصوص الداعية إىل العمل (appellative Texte) عملية  يف
فالنصوص التعبريية مثًال تدل بالدرجة األوىل على موقف املتكلم أو  .الرتمجة

                                                           
 :الرتمجة عند ئمة على اعتماد النص يفقارن النظريات القا )1(

Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung, 3. aktualisierte 
Aufl., Tübingen: Narr 2001, S. 93-161. 
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فيه يلعب دوراً  والبعد اجلمايل يالشكل ياملرسل، ومن مث فإن اجلانب اللغو 
  .النصوص األدبية الشعرية يوخري مثال على هذا النمط من النصوص ه ،حمورياً 

كذلك فإن النصوص الداعية إىل العمل واحملفزة على شيء ما كاخلطب 
نفسية  يكون تركيز الرتمجة فيها على إجياد األثر املناسب يف ،واإلعالنات مثالً 
أما النصوص اإلخبارية  ،النص يتحقق اهلدف املنشود يفل ؛القارئ أو املتلقى

ومن مث فعلى . الرتمجة على املضمون مثل التقارير والوثائق فيكون الرتكيز يف
قائمًا على املنطق ومركزًا على حقائق النص  جم أن يتبع أسلوبًا نثريًا بسيطاً املرت 

م واملسرحيات كذلك هناك النصوص الوسائطية مثل األفال  ،أكثر من مجالياته
وتكون ترمجتها مبا  ،ترتبط بصور بصرية أو مسعية النصوص املرتبطة اليت يوه

(لغته وحضارته يف فيهوأثرها  يناسب حال املتلقى
21F

1(.  
 ،من أعالم هذه النظرية Katharina Reis  وتعد األملانية كاترينا رايس

 Karl)ل بولر كار   نظريتها على تقسيمات عامل اللغة األملاين وقد ارتكزت يف

Bühler) كراتيلوس  استقاها بدوره من كتابات أفالطون القدمية يف اليت 
(Kratylos).   وقد وجه نقد هلذه النظرية باعتبار أنه غالبًا ما تتداخل األمناط

لكن هذا ال مينع أن الرتكيز يكون  ،النص الواحد والوظائف اللغوية املختلفة يف
(لنص وعلى الوظيفة املهيمنة داخلها غالباً على جانب معني يف

22F

2(.  
Uميكن أن تعنيه هذه النظرية فيما يتعلق مبوضوعنا وهو  يولكن ما الذ

 ؟ترمجات معاين القرآن الكرمي

                                                           
 .وما بعدها 120نفس املرجع، ص  )1(
 .وما بعدها 114نظرية الرتمجة احلديثة ص : حممد عناينقارن  )2(
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ترمجة معاين القرآن  إننا ميكن أن نستفيد من هذه النظرية يف: نقول
صلى (حممد وهو كالم اهللا تعاىل املنـزل على رسوله  النص القرآين إن الكرمي؛ إذ

(على نصوص متنوعة ذات وظائف خمتلفة يحيتو  ) عليه وسلماهللا
23F

منها ما  ،)1
شيء  ومنه نصوص داعية وحمفزة على يأو التعبري  ييركز على اجلانب اإلخبار 

قال با ياكبسون  تلك الوظائف الوظيفة اجلمالية اليت ويدخل يف ،ما
(Jakobson)، رق بداية بني تلك القرآن الكرمي أن يف وعلى مرتجم معاين

ولكن على املرتجم أن يعلم  ،الرتمجة الوظائف وحيدد على أساسها طريقتها يف
أنه ليست مثة وظيفة من تلك الوظائف ميكن أن تظهر مبعزل عن الوظائف 
 األخرى، ومن مث فعليه أن يتحرى الوظيفة املهيمنة على النص القرآين ليبين

 .الرتمجة عليها طريقته يف
 -ألن اهللا  ى أغلب النص القرآين؛حملفزة واإلخبارية تيمن علوالوظيفة ا
 القرآن الكرمي مبا كان وما يكون ليحفزهم خيرب عباده يف –سبحانه تعاىل 

وتتجلى . للعمل الصاحل وحيذرهم من سوء العمل لينالوا اجلنة برمحته يوم القيامة
وآيات القصص  هذه الوظيفة مثًال يف النص القرآين يف آيات الوعد والوعيد

وال سيما آيات  ،آيات القرآن املكية القرآين كما تظهر الوظيفة اجلمالية للغة يف
وفق الوظيفة اللغوية  وقريب من تقسيم النص القرآين ،يواملعنو  ياإليقاع اللفظ

من  ،تقسيم ابن خلدون لنصوص القرآن الكرمي وقوله بتنوع أساليب القرآن
 .داخل النص القرآين يوالفلسف واجلديل حيث األسلوب اخلطايب

                                                           
(1) Kemani, Navid: Gott ist schön. Das ästhetische Erleben des Koran, 

Sonderausgabe, Becke, Münschen, 2000, S.100. 
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ولنأخذ ترمجة سورة اإلخالص مثاًال عملياً على ما قيل، ونقارنه برتمجات 
وقد مر التعليق  ،بارت وهانز تسريكر ياملستشرقني األملان ماكس هيننج ورود

هنا بإعادة  يوأكتف ،ضوء ترمجة السورة نفسها على ترمجاتم على حدة يف
ضوء نظرية النص بشكل  تسىن لنا عقد املقارنة بينهم يفالنص األملاين جمتمعًا لي

 :خاص
 :ترمجة هيننج

Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen! 
1. Sprich: Er ist der eine Gott, 
2. Der ewige Gott; 
3. Er zeugt nicht und wird nicht gezeugt,  
4. Und keiner ist Ihm gleich. 

 :ترمجة باريت
Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gotte. 
1 Sag: Er ist Gott, ein Einziger, 2 Gott, durch und durch 

(er selbst) (?)(w. der Kompakte) (oder: der Nothelfer (?) w. der, 
an den man sich (mit seinen Nöten und Sorgen) wendet, 
genauer: den man angeht? ). 3 Er hat weder gezeugt, noch ist er 
gezeugt werden. 4 Und keiner ist ihm ebenbürtig. (Übersetzung 
nach Paret)  

  :ترمجة تسريكر
Im Namen Gottes, des Allerbarmenden und 

Barmherzigen.  
1 sag: 
 ((Er ist Gott, ein Einziger, 
2 Gott, der Allüberlegende. 
3 Er hat nicht gezeugt und ist nicht gezeugt worden. 
4 Nicht einer ist ihm gleich.)) 

وقد اخرتت هذه السورة ملنـزلتها من القرآن الكرمي ولقصرها وعمق 
على الوظائف اللغوية املتنوعة اإلخبارية  -نظرنا  يف -معانيها، وأ�ا احتوت 
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فكو�ا إخبارية من حيث  ،املوضوع والتعبريية اجلمالية واحملفزة وهو الشاهد يف
وكون الوظيفة هنا  ،متنها عن وحدانية اهللا وكمال صفاته تعاىل إ�ا خترب يف

 ،مجال اللغة ومناسبة اللفظة واملقومات البديعية األخرى تعبريية مجالية يظهر يف
وما حيدثه  ،احتاد �ايات اآليات حبرف الدال وقلقة احلرف عند الوقف :مثل

املتلقي، وكذلك تظهر الوظيفة احملفزة من خالل رسالة اهللا من أثر يف نفسية 
  .تعاىل للمتلقي أن يوحده وأال جيعل هللا شريكاً وال يتخذ من دونه ولداً وال نداً 

ضوء  الرتمجات السابقة يف ولو حاولنا أن خنترب ترمجة هذه الوظائف يف
على اختالف  ترمجة الوظيفية اإلخبارية نظرية النص لوجدنا أ�م اشرتكوا يف

فبينما اكتفى هيننج وتسريكر بتوصيل املضمون عن طريق العرض  ،بينهم
عرض املضمون حىت كاد يضيعه، كذلك  بالغ باريت يف ،البسيط ياملوضوع

ترمجة  ترمجة باريت بسبب هذا اإلطناب يف فإن الوظيفة احملفزة غابت يف
أما ما يتعلق  ،الوضوح الوظيفة اإلخبارية وتكاد تتطابق ترمجة هيننج وتسريكر يف

عند اجلميع  يالوظيفة التعبريية اجلمالية فتكاد ختتف يبالوظيفة الثالثة وه
 حيث إنه اختزل الوظائف الثالث يف ،وخصوصًا عند باريت حيث ال أثر هلا

ظنًا منه أن وظيفة اللغة هنا هو جمرد إيراد أكرب قدر من  ،الوظيفة اإلخبارية
هو  -أي مجالية اللفظ -ذاته  يوفاته أن الرمز اللغو املعاين املختلفة للنص، 

 .جزء من املعىن عندما يتعلق األمر باجلانب التعبريي للغة
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ولو أردنا مثاًال واضح الداللة لدقة ترمجة الوظيفة التعبريية جبانب 
 Friedrich)لكانت ترمجة فريدريش ريكارت  ،هذه السور الوظائف األخرى يف

Rückert))
24F

1(:  
Sprich: Gott ist Einer.  
Ein ewig reiner 
Hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat  
keiner 
Und nicht ihm gleich ist einer.  

والرتمجة العكسية هلذه السورة عند ريكارت تتشابه كثرياً مع ترمجة هينـنج  
ترمجــــة الوظيفــــة التعبرييــــة  كو�ــــا برعــــت يف  إال إ�ــــا ختتلــــف عنهمــــا يف ،وتســــريكر

())الفكــرة((ممــا جعلهــا تتميــز بإيصــال  ،جلماليــة داخــل الــنص القــرآينا
25F

اللغــة  يف )2
عــايري النصــية املكــذلك فــإن  ،اهلــدف مــن خــالل مجاليــة اللغــة مــن إيقــاع وقافيــة

(السـبعة
26F

 (Dressler) ودريسـلر  (De Beaugrande) اقرتحهـا ديبوجرانـد الـيت )3
 die) والقصــدية (die Kohärenz)  والتقــارن (die Kohäsion) ن التضــاممــ

Intentionalität)  والتقبليـــــــة(die Akzeptabilität) واملوقفيـــــــة (die 

Situationalität) واإلعالميــــــة (die Informativität) والتنــــــاص (die 

Intertextualität) الــنص املــرتجم وهــو مــا تــراه يف ةموجــود)
27F

4( (Horn-Helf) 

  .فيهضرورياً 
                                                           

 :قارن أيضاً  )1(
 Kemani, 2000, S. 150 f 

(2) Kemani, 2000, S. 150 f. 
(3) De Beaugrande, Robert-Alain/ Dressler, Wolfgang Urlich: Einführung in die 

Textlinguistik, Tübingen, Niemeyer, 1981 (= Konzepte der Sprach- und 
Literaturwissenschaft; 28), S. 3 ff. 

(4)Horn-Helf, Brigitte: Technisches Übersetzen in Theorie und Praxis, (UTB für 
Wissenschaft; 2038), Tübingen, Basel, Franke 1999, S. 275 Kemani, 2000, S. 
150 f. 
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 لرتمجة وما ميكن أن تساهم به يفا وبعد أن عرضنا لنظرية النص يف
واهللا أعلم مبراد   –القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية ال أرى  خدمة ترمجة معاين

إذ  ؛تعارضًا مع هذه النظرة وكون القرآن مصدرًا إهليًا وكالم اهللا تعاىل –كتابه 
ما  وهو ،نراها نوعًا من التفسري إننا نتحدث هنا عن الرتمجة وليس القرآن واليت

على  ))ترمجان القرآن((لفظ  إطالقمثل  ،للفظة ييدل عليه االستخدام اللغو 
وطاملا ارتضينا الرتمجة  ،)اهللا عنهما يرض(مفسر القرآن سيدنا عبداهللا ابن عباس 

مع  ،مبعىن التفسري أمكن املرتجم أن جيتهد مبا يراه يتناسب ونوعية النص
فالتفسري أو الرتمجة ليست  ،لقرآيناالحتفاظ خبصوصية الرسالة اإلهلية للنص ا

 .أصله العريب يف هلما درجة القدسية مثل النص القرآين
النظرية الوظيفية يف علم  يوه ،وهناك نظرية قريبة من نظرية النص

 die funktionale)ما يطلق عليها باألملانية مصطلح  يوه ،الرتمجة

Übersetzung)، انية هانز فريمري املدرسة األمل ومن رواد هذه النظرية يفHans 

Vermeer الرتمجة  ل مع كاترينا رايس ملصطلح اهلدف أو املغزى يفأصّ  يالذ
(Skopos)، يوتقوم هذه النظرية على اعتبار أن الغرض من الرتمجة هو الذ 

أن تبىن على  يحيدد اسرتاتيجيات الرتمجة وطرائقها، فجوهر عملية الرتمجة ينبغ
اللغة  نقل تلك الوظيفة يف وإمكانية ،املصدراللغة  أساس وظيفة النص يف

اللغة اهلدف  وترى هذه النظرية أنه جيب أن يكون النص بعد ترمجته يف ،اهلدف
(وقد وضع هانز فريمري ،لغويًا وحضارياً  متماسك الداللة

28F

نظريته لتكون نظرية  )1

                                                           
(1) Vermeer, Hans J. Skizzen zu einer Geschichte der Translation. Bd. 1 und 2 

(translatorisches handel wissenschaft), Frankfurt a.M. 1992. 
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وتقوم رؤية فريمري على قواعد مخس  ،عامة ميكن تطبيقها على مجيع النصوص
(كما خلصها حممد عناين  ،تبة حسب األولوياتمر 

29F

 :باللغة العربية )1
 .(Skopos) طبيعة النص املرتَجم حيددها الغرض منه

 (Informationsangebot) ))عرضًا للمعلومات((يعدُّ النص املستهدف 
 يف ))عرض آخر للمعلومات((الثقافة املستهدفة وباللغة املستهدفة خبصوص  يف

  .املصدر ثقافة املصدر وبلغة
رجاعه بوضوح إميكن  ))لعرض للمعلومات((ال يعدُّ النص املرتجم ُمْنشئًا 

 .إىل شي آخر
 .يجيب أن يتحلى النص املستهدف بالتماسك واالتساق الداخل

 .جيب أن يكون النص املستهدف متسقاً مع النص املصدر
 موضوع ميكن استفادته من هذه النظرية يف يلذا ونعود للسؤال نفسه ما

  ؟ترمجة معاين القرآن الكرمي
إننا ميكننا االستفادة من هذه النظرية مبا ميكننا من الوصول إىل : نقول

ومن مث رسالة  ,لغته وفكره لتقريب املعىن القرآين يف القارئ واملتلقى األملاين
إنه جيب علينا أال نطلب من : ونقول ،تتناسب معه اإلسالم باللغة والطريقة اليت

فهو مهما أويت من ملكة ومهارة  ،ثر مما ينبغي، وحنمله ما ال يستطيعاملرتجم أك
اللغة  القرآن من لغة ومعىن وأثر للمتلقي يف فلن يستطيع أن يوصل كل ما يف

 .مبناه ومعناه يبقى معجزاً يف يأرادها لكتابه لك وهذه حكمة اهللا اليت ،اهلدف

                                                           
 –مدخل إىل مبحث دراسات الرتمجة، الشركة املصرية العاملية للنشر  –نظرية الرتمجة احلديثة : حممد عناين )1(

 .م2003اجليزة لوجنمان، 
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لقرآن على امعاين إن كان األمر كذلك فلماذا يضع أغلب مرتمجي 
من خصائص لغوية وأسلوبية من  نص القرآينالعاتقهم مهمة نقل كل ما يف 

مل ولن يصل إليها إ�ا  ؟تقدمي وتأخري ومؤثرات صوتية وبالغية ودقائق وفروع
فهذه أمور ختتلف من اللغة العربية إىل غريها من اللغات   ،جمتمعة أي مرتجم

 .كاللغة األملانية مثالً 
وإمنا أرى أن ننظر إىل الوظيفة  ،الرتمجة ال ذلك يفال أقصد إمه إنين
من هذا، وحناول نقلهما إىل اللغة اهلدف وخماطبة هؤالء  (Skopos)والغرض 

فكرهم قبل لغتهم مبا ال يتعارض وأصول القرآن، وترك الدقائق  املتلقني يف
فإن كان  ،كل لغة حسب ما تقتضيه اللغة اهلدف  ليحددها إمكان النقل يف

وإال فلينصرف  ،ري باألملانية يويف مجيع هذه الدقائق األسلوبية فبها ونعمتالتعب
املرتجم إىل نقل الرسالة القرآنية واملعىن اجلميل واألثر الطيب لكالم اهللا تعاىل 

النص املرتجم جودة النص وفعاليته ومالءمته  اللغة اهلدف ليتحقق يف يف
م على النص يف علم لغة النص وهي العناصر اليت حتدد معايري احلك ،للمقام

(احلديث
30F

1(. 
الرتمجة على  أن يكون الرتكيز يف :النص املرتجم أقرتح ولتوصيل ذلك يف 

استيعاب وإدراك لرسالة ما  يمن حيث ه يفعملية التلق ،احتياجات املتلقى
بني املرسل واملستقبل وبني النص  يعملية احلدث التواصل تعد جزءًا أساسيًا يف

(ومتلقيه
31F

والنص املرتجم مثله مثل أي نص آخر يعترب نظامًا من الرموز له  ،)2
 ؟ملاذا أترجم :ومن مث على املرتجم أن يسأل نفسه قبل الرتمجة ،وظائف خمتلفة

                                                           
 .De Beaugrande/ Dressler1981, S. 14 : قارن معايري احلكم على النص عند )1(

(2) Kermani 2000, S. 100 ff. 
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وكيف ميكن  ؟لغة املصدر وما هي وظيفة النص املرتجم يف ؟وملن أترجم
إصدار  :مثل ،وال حرج أن تتم الرتمجة بطريقة موجهة ؟اللغة اهلدف توصيلها يف

وإىل األملان  ،ترمجات موجهة للمسلمني األملان حسب معرفتهم بالدين واللغة
 .لتقريب املعىن مثل أنواع التفاسري املختلفة ؛غري املسلمني حسب درجة ثقافتهم

ال  أما فيما يتعلق بالرتمجات العامة ملعاين القرآن الكرمي باللغة األملانية اليت
 :قرتحختاطب مجهوراً معيناً فأ

شكل نقاط حمددة للفكرة  تعرض يفر ترمجة كل سورة مبقدمة تصدي
زلة معني للقارئ ـحىت تكون مبن ،وسبب النـزول إن أمكن ،العامة للسورة

نقطة مهمة  يوه ،وتكشف له سياق السورة ليتواصل مع ترمجة السورة ،األملاين
اصة من مل يكن قلما يلتفت إليها املرتمجون مع عظيم أثرها يف املتلقني، وخب

 .منهم على دراية بالدين واللغة
اللغة، تشد املتلقي هلا وتشوقه  استخدام لغة معاصرة ال خيلو من مجال يف

 .تذوق الفن واللغة واألدب ملواصلة االطالع، فاألملان هلم باع كبري يف
تسهيل النص املرتجم من خالل عوامل غري لغوية مثل حجم الرتمجة 

 .ل أجزاء اآليات بطريقة بصرية تساعد على معرفة املعىنوطريقة اإلخراج وفص
ألن أغلب  ؛(die Pragmalinguistik)أن يراعى اجلانب التداويل للغة 

وتمل  (Semantik) واملعنوي (Syntax) يالرتمجات تركز على اجلانب النحو 
(استخدام اللغة البعد التداويل يف

32F

1(.  
                                                           

 :الرتمجة قارن ملعرفة أثر ذلك يف )1(
: القرآن الكرمي بني نظريتني ترمجة معاين: الرمحن البطل الرمحن بن عبداهللا اجلمهور و حممد بن عبد عبد

 وختطيط للمستقبل، الفرتة من يتقومي للماض –ن الكرمي آترمجة معاين القر : ندوة ة والتداولية، يفالداللي
= 
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سورة الكوثر مثاًال على ذلك، فقد  ولنأخذ ترمجة اآلية األوىل والثانية من
 :ترمجت كالتايل
 :هيننج

1.Es beherrschte euch das Streben nach mehr, 
2. Bis ihr die Gräber besucht. 

 :باريت
1. Die Sucht, mehr zu haben (als andere), hat euch (so sehr 

von allem höheren Streben) abgelenkt, 2 dass ihr sogar die 
Gräber besuchtet (d.h. dass ihr euch sogar bewogen fühltet, eure 
verstorbenen Angehörigen in den Wettstreit einzubezihen).  

 :تسريكر
1 Die Eifer nach mehr lenkt euch ab, 
2 bis ihr die Gräber besucht. 

ا واملعىن هن ، Z^  _  `]الشاهد هنا هو ترمجة اآلية الثانية 
 ،ومل يشر أي من املرتمجني إىل هذا املعىن التداويل ،))حىت أدرككم املوت((هو 
 ،)) )كأن يزور اإلنسان املقربة ويعود(حىت زرمت القبور ((الرتمجة  املعىن يف يوبق

 ،زرمت املقابر((ومن الغريب أن باريت قد علق على ذلك بني األقواس بقوله 
 )) أدخلتم املوتى يف العّد عند املنافسةحىتعون و أنكم شعرمت أنكم مدف :مبعىن

ناهيك عن كثرة التعليق بني  ،أشرنا إليه يبدًال من أن يظهر املعىن التداويل الذ
 .أضر بوظيفة النص التعبريية ياألقواس الذ

=                                                            

وما  2، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة النورة، ص م2002أبريل  25إىل  23
 . بعدها
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بعد مراعاة ما تقدم من  –ونرى أنه ميكن ترمجة اآلية على النحو التايل 
نفسية القارئ األملاين واحملافظة  ثر يفإلحداث نفس األ ؛تقدمي للسورة وغريه
 :الرتمجة ضوء النظرية الوظيفية يف للنص يف على املعىن التداويل

1. Es lenkte euch ab das Streben nach mehr, 
2. bis ihr die Gräber bewohntet.  
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عشر من سبتمرب وما تبعها من  يأدت حروب اخلليج وأحداث احلاد
الدولية إىل مزيد من البحث من قبل املستشرقني  مستجدات على الساحة

ظاهرة اإلسالم ونصوص القرآن  ورجال السياسة واملفكرين واالجتماعيني يف
استقى ويستقي هؤالء معارفهم عن القرآن  وكان من أهم املوارد اليت ،الكرمي

 ترمجات معاين القرآن الكرمي باللغات األجنبية ومنها األملانية، يواإلسالم ه

بقدر  ،عليه فقد أصبحت تلك الرتمجات ليست فقط مبنـزلة ترمجة لنص مقدسو 
ومن مث فنحن  ،ما أصبحت نصوصاً حمورية تصبغ أذهان قارئيها ومتلقيها األملان

ترمجات املستشرقني األملان ملعاين القرآن الكرمي باللغة األملانية  عندما نبحث يف
 .فقط ينقل الفكر وليس النص اللغو  نبحث يف
أثر تلك  والقضية أكرب من جمرد الرتمجة احلرة بقدر ما هو البحث يف 

 ،إىل تلك العقلية األملانية هٍ شكل موجِّ  طريقة صياغتها يفو  ،الرتمجة يف متلقيها
 ،تعيشه األمة اإلسالمية يومدركون للواقع الذ يوحنن واعون باخلطاب العامل

بدون  ى ثوابت النص القرآينمع حمافظتنا عل ،وحاجتنا إىل احلوار قبل الصدام
 .ط وال تفريطاإفر 

من أجل ذلك حاولنا أن نؤصل لتلك الرتمجات االستشراقية استنادًا إىل 
ونرى  ،صل النظرية بالتطبيقنو لنصل القدمي باحلديث  ؛نظريات الرتمجة احلديثة

أن اهلوة مازالت عميقة بني الرتمجات االستشراقية ملعاين القرآن الكرمي وبني 
 ،نظريات الرتمجة احلديثةوعلينا إذًا أن نستفيد من  ،يات الرتمجة احلديثةنظر 
مع  ،القرآن الكرمي معاين ترمجات يفمثًال النظرية الوظيفية و  ،نظرية النص :مثل

كما أن السؤال عن حال   ،من الناحية العقدية واللغويةمراعاة خصوصية النص 
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دراية ببعض األلفاظ املخاطب هل هو مسلم أو غري مسلم؟ هل هو على 
جيب أن يكون هلا دور  ؟وما درجة ثقافته وتعليمه ،والتعبريات اإلسالمية أو ال

خاطبوا (( :وإمنا من قبيل ،ال نقول بتطويع النص للقارئ ،يف عملية الرتمجة
، فالرتمجة كما قلنا نوع من التفسري جيب أن تكون ))الناس على قدر عقوهلم

 ،على شيء ما أكثر من غريه بغية اإليضاح والدعوةوال ضري أن نركز  ،هةموجَّ 
بذل فيها مؤصلوها ومنظروها  واألمر فقط حيتاج إىل تطويع تلك النظريات اليت

ومن هنا  ،لتتناسب مع ترمجة معاين القرآن الكرمي وليس العكس ؛جهدًا وعلماً 
العرب ندعو إىل تعاون بني علماء الرتمجة وممارسيها مع علماء الدين واللغة من 

النص املرتجم وعالقته  واألملان؛ لكي تعم الفائدة وتكون هناك رؤية أعمق يف
مبستقبليه، واألمر ممكن طاملا حتقق هذا وصحت النيات وقصدنا وجه اهللا 

  .تعاىل
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ترمجة ندمي (: ترمجة معاين القرآن الكرمي إىل اللغة األملانية، مراد هوفمان •
وختطيط  يتقومي للماض_ ة معاين القرآن الكرمي ترمج :ندوة يف )إلياس

جممع امللك فهد  ،)م2002(أبريل  25إىل  23 الفرتة من ،للمستقبل
  .لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة

الداللية والتداولية، عبدالرمحن : القرآن الكرمي بني نظريتني ترمجة معاين •
ترمجة  :ندوة يف: بطلبن عبداهللا اجلمهور و حممد بن عبدالرمحن ال

 الفرتة من ،وختطيط للمستقبل يتقومي للماض –الكرمي  القرآنمعاين 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف  ،)م2002(أبريل  25إىل  23

 .ةاملنور الشريف باملدينة 
 :ندوة يف: ، ندمي إلياسةاملعاصر ترمجة معاين القرآن الكرمي والتحديات  •

الفرتة  ،وختطيط للمستقبل يتقومي للماض_ ترمجة معاين القرآن الكرمي 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف  ،)م2002(أبريل  25إىل  23 من

  .الشريف باملدينة املنورة
عدد  ،جملة فكر وفن :يف: حول إمكانية ترمجة القرآن، نفيد كرماين •

، الناشر معهد جوته )م2004(، السنة الثالثة واألربعون 79
 .)م2004(
 يف ،دوافعها وآثارها –يأمحد حممود هويد: أملانيا رآنية يفالدراسات الق •

للثقافة والفنون واآلداب  اللس الوطين :إصدار(عامل الفكر  .جملة
 .)م2002(ديسمرب  – أكتوبر 31اللد  ،2العدد  ،)بالكويت

مدخل إىل مبحث دراسات  –حممد عناين: نظرية الرتمجة احلديثة •
 )م2003(اجليزة  ،لوجنمان –املية للنشر الشركة املصرية الع ،الرتمجة
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